Tilskud til
energiforbedringer
- til kommuner og offentlige institutioner
Der er mange fordele ved at energiforbedre
I reducerer jeres energiudgifter, vedligeholder bygningsmassen og forbedrer komforten samtidig med, at I
understøtter jeres grønne profil.
I har mulighed for at indgå aftale med NRGi Net A/S, så I
får tilskud til at foretage energiforbedringer i kommunens
bygninger som f.eks. skoler, institutioner, sports- og
svømmehaller mv. Energioptimering kan også være
udskiftning af gadelys, optimering af varmeanlæg,
forbedring af klimaskærm via eksempelvis isolering og
udskiftning af vinduer, energistyring samt adfærdskampagner.
Overvejer I at gennemføre besparelser, kan vi være
behjælpelige med at afklare mulighederne for at opnå
tilskud. I kan også få vejledning før og under udførelse af
energiprojektet i form af beregning og dokumentation af
besparelsen.

Energibesparelser betaler ofte for selve arbejdet
De realiserede besparelser betaler ofte en stor del af
jeres investering gennem en reduktion af jeres fremtidige
driftsomkostninger. Endvidere forkorter tilskuddet
projektets tilbagebetalingstid, hvilket gør projektet endnu
mere rentabelt for jer. Tilskuddets størrelse afhænger af
den realiserede energibesparelsesmængde.
Sådan får I tilskud fra NRGi Net A/S

1. I kontakter NRGi Net A/S og indgår en aftale

2. I ordrer og gennemfører projektet

Vi samarbejder gerne med jer om klima- og adfærdskampagner samt borgerinddragelse, så jeres projekt
bliver succesfuldt forankret i kommunen fra starten.
3. I fremsender dokumentation for udført arbejde

Tilskudsaftale med NRGi Net A/S
Aftaler om tilskud til dokumenterede, realiserede
energibesparelser skal leve op til følgende:
Arbejdet må ikke være igangsat inden tilskudsaftalens indgåelse. Der må altså ikke være indgået
aftale om køb/levering af materialer, udstyr mv. eller
bindende aftale om igangsætning af energispareprojektet.

til NRGi Net A/S

4. NRGi Net A/S udbetaler tilskuddet til jer

Aftalen skal bl.a. indeholde: En energibesparelsesmængde (MWh), et forventet tidspunkt for realisering
af energibesparelsen og en pris (kr./MWh).

Vil I vide mere
Kontakt os og hør nærmere om jeres muligheder.

Dokumentation skal bl.a. indeholde beskrivelse og
beregning af det udførte arbejde samt dokumentation
for tilbagebetalingstid og dato for realisering. NRGi
Net A/S stiller en skabelon til rådighed.

Telefon: 7222 6260
E-mail: energibesparelser@nrgi.dk
Hjemmeside: www.nrginet.dk
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